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Š K O L N Í Ř Á D 

 

Na základě ustanovení §30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání v platném znění, dále ve znění aktuálně platných dokumentů vydávám jako statutární orgán školy 

tento školní řád, který je součástí Organizačního řádu školy. 

 

 

I. Úvod 

 

Škola je při vzdělávání a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí 

a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

Každý zaměstnanec a žák mají právo vyslovit svobodně svůj názor, své přesvědčení, uvést svou náboženskou 

příslušnost.  

Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Není rovněž povolena 

reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožující zdraví, psychický nebo 

morální vývoj dětí nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí. 

 

Žáci a učitelé 

jsou partnery při výchovně vzdělávací práci a jejich vztah by měl být založen na vzájemné úctě, důvěře 

a spolupráci. Žáci respektují autoritu a osobnost učitele a učitelé respektují, že každý žák je jedinečnou 

osobností. 

 

Učitelé a zákonní zástupci 

jsou partnery při výchovně vzdělávací práci. Jejich role jsou nezastupitelné a nezaměnitelné. Jejich společným 

zájmem a cílem je vychovat osobnost, která bude mít zdravou míru sebevědomí, tolerance, zodpovědnosti 

a bude mít kladný vztah k dalšímu vzdělávání. 

 

Učitelé mají právo na porozumění a respekt při výkonu svého povolání. Jejich rozhodnutí a opatření vyplývají 

z jejich odborné způsobilosti. 

 

Zákonní zástupci mají právo být informováni o všech skutečnostech, které se dotýkají nebo mohou dotýkat 

jejich dítěte. 

 
II. Práva našich žáků 

V souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy o právech dítěte jsou pro podmínky školního řádu vymezena 

ustanovení vycházející zejména z přiznaného práva na vzdělání a rozvoj osobnosti: 

 

1. Na vzdělávání podle „Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro radost“, 1. 9. 2016.  

2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

3. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, ve kterých si nedokáží sami poradit. Vyžádat si 

pomoc nebo radu učitele, výchovného poradce, metodika prevence nebo vedení školy v případě, že mají 

nějaké problémy nebo se cítí být v tísni. 

4. Volit a být voleni do žákovské samosprávy. Prostřednictvím svých zástupců v Žákovském senátu a Ekotýmu 

se mohou obracet na vedení školy a uplatňovat své podněty a návrhy. 

5. Kultivovaně a slušnou formou vyjádřit svůj názor. Obracet se na učitele se svými připomínkami, návrhy 

a stížnostmi. 

6. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich 

vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 

7. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, rasovou diskriminací, před sociálně patologickými jevy 

a ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání. 

8. Na ochranu před kontaktem s návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj. 

9. Na speciální péči a individuální přístup při diagnostikovaných poruchách učení a chování. 

10. Na speciální péči a individuální přístup při rozvoji jejich mimořádného talentu a nadání. 
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11. Na odpočinek v době přestávek.  

12. Na rovnoměrné rozložení písemných zkoušek. 

13. Na bezplatné zapůjčení učebnic. 

 

III. Povinnosti našich žáků 

 

1. Pravidelně docházet do školy a řádně se vzdělávat v rámci svých možností. Pokud bude absence 

v jednotlivých předmětech větší než 50 % vyučovacích hodin, bude žák přezkoušen z učiva celého pololetí. 

Nezapočítávají se pobyty, při kterých je zajištěna školní docházka. 

2. Pravidelně a zodpovědně se připravovat na vyučování. 

3. Docházet na všechny vyučovací předměty podle rozvrhu. 

4. Zúčastňovat se i mimoškolních aktivit, na které se přihlásili. 

5. Dodržovat Školní řád i další součásti Organizačního řádu školy a plnit pokyny všech zaměstnanců školy.  

6. Dodržovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti a dbát na základní hygienická pravidla. 

7. Chránit si své zdraví a zdraví spolužáků. V hodinách Tv a při Pč na školním pozemku nebo ve školní dílně 

musí být žák upraven dle pokynů vyučujícího (bez piercingu, šperků, ve vhodném převlečení, přezutí ….). 

Nesmí svým chováním ohrožovat bezpečnost svou ani druhých.  

8. Upozornit na případ, kdyby byli zesměšňováni, šikanováni nebo jinak ponižováni spolužáky nebo dospělými. 

Stejně tak mají oznamovací povinnost o situaci, kdyby se toto dělo jejich spolužákům. 

9. Nahlásit bezodkladně svůj úraz nebo úraz spolužáka dozírajícímu učiteli nebo nejbližšímu zaměstnanci školy. 

10. Přicházet do školy čistě a vhodně upraveni a oblečeni. Po příchodu do školní budovy si žáci odloží svrchní 

oděv a obuv v přidělené šatně nebo do přidělených šatních skříněk. Žáci se řádně přezují do vhodné obuvi. 

Žák má skříňku zapůjčenu na dobu školního roku. Není dovoleno polepovat vnější ani vnitřní stěny skříněk. 

Na požádání žák vyklidí svou skříňku a neuzamkne ji, aby umožnil její vyčištění. 

11. Žáci musí být ve třídě deset minut před začátkem ranního i odpoledního vyučování a pět minut před začátkem 

třetí vyučovací hodiny – po prvním přípravném zvonění. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním je dohled nad žáky zajištěn tímto způsobem: přihlášení žáci využívají školní družinu a školní 

klub, ostatní žáci mohou být v prostoru vestibulu školy. Za žáky, kteří pobývají v tuto dobu mimo školní 

budovu, nenese škola zodpovědnost. 

12. Každý pozdní příchod žáka bude zapsán do elektronické třídní knihy, za tři pozdní příchody bude zapsána 

poznámka. 

13. Připravit si před každou vyučovací hodinou všechny potřebné pomůcky k dané hodině, po zazvonění 

na vyučovací hodinu být na svém místě. 

14. Žák je povinen mít žákovskou knížku a udržovat ji v řádném stavu, žákovská knížka je pro žáka úředním 

dokladem. Případné zapomenutí či ztrátu žákovské knížky žák nahlásí vyučujícímu. 

15. Předkládat žákovskou knížku s omluvenkami třídnímu učiteli ke kontrole nejpozději třetí pracovní den 

po absenci. 

16. Pět minut po zazvonění na vyučovací hodinu nahlásit prostřednictvím žákovské služby nepřítomnost učitele 

vedení školy. 

17. Mimo vyučování mohou setrvávat žáci v budově školy pouze za přítomnosti a dozoru některého 

ze zaměstnanců školy. 

18. Při poškození školního majetku vlastní vinou je žák povinen prostřednictvím zákonného zástupce zajistit 

opravu, případně finanční úhradu. 

19. V případě nutnosti uvolnění během vyučování žáka 1. stupně osobně vyzvedává zákonný zástupce nebo osoba 

jím pověřená. Žáci druhého stupně musí odchod oznámit třídnímu učiteli nebo vedení školy určenou formou, 

danou níže. 

20. Žáci mají zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení v době od vstupu do školy 

do konce pobytu ve škole, po celou dobu vyučování nebo školní akce. Tato technika musí být vypnuta a žáci 

si ji uloží tak, aby nemohlo dojít k jejímu odcizení nebo poškození. Nikdy ne na lavici nebo na pracovní ploše. 

Použití elektronického zařízení je povoleno pouze na pokyn nebo se souhlasem pedagogického pracovníka či 

jiného zaměstnance školy. 

21. Žák je povinen v řádném termínu vrátit zapůjčené učebnice. Pokud zapůjčené učebnice budou poškozeny či 

ztraceny, musí být nahrazeny novými. 
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IV. Chování našich žáků 

 

1. Žáci dodržují zásady slušného chování, nepoužívají hrubá a vulgární slova, jsou ohleduplní ke všem žákům 

školy, zdvořilí k dospělým. 

2. Aktivně se účastní vyučování, nenarušují průběh vyučovacích hodin. Pokud toto pravidlo opakovaně nebo 

závažným způsobem poruší, bude o tomto bezodkladně informováno vedení školy a zákonný zástupce žáka. 

3. Žáci dbají na udržování pořádku ve všech prostorách školy i školního areálu. Mají oznamovací povinnost 

v případě poškozování nebo zcizení školního majetku.  

4. Do ředitelny, kanceláře a kabinetů žáci vstupují až po vyzvání. 

5. O velké přestávce se mohou žáci pohybovat po budově školy, využívat terasy u tříd nebo školní areál 

po domluvě s vyučujícím. 

6. Žáci se po přechodu do pracoven zdržují v jejich prostorách a připravují se na vyučování. Poté, co uvedli 

stávající učebnu do pořádku, přecházejí ukázněně do jiné učebny. 

7. V odborných učebnách a tělocvičně se žáci řídí příslušným řádem pracovny a pokyny vyučujících. 

8. Po poslední vyučovací hodině žáci s vyučujícím odcházejí do jídelny nebo šatny. 

9. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a zaměstnanců jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování  

a dobu určenou na oběd. 

10. Občerstvení mohou žáci nakupovat v obchůdku v době před začátkem vyučování, během přestávek, případně 

mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, dle vyvěšené otevírací doby. 

11. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a dalším elektrickým zařízením bez přímého dozoru 

zaměstnance školy. 

12. Z bezpečnostních důvodů nesmí žáci otevírat okna, manipulovat se žaluziemi, běhat po chodbách a 

schodech. 

13. Žák nenosí do školy věci, které přímo nesouvisí s výukou – elektroniku apod. Dále vše, co by mohlo ohrozit 

zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu. 

14. V prostorách školní budovy i celého školního areálu je žákům zakázáno držení, distribuce a užívání 

návykových (alkohol, drogy a další) a psychotropních látek. Všichni žáci i zaměstnanci mají oznamovací 

povinnost k vedení školy, pokud by se stali svědky porušení tohoto zákazu. V případě podezření na intoxikaci 

žáka může vedení školy provést orientační test, pokud k tomu má předem získaný souhlas zákonného 

zástupce. O události bude sepsán stručný zápis s vyjádřením žáka, bude okamžitě vyrozuměn zákonný 

zástupce. Pokud nebude zákonný zástupce zastižen, bude vyrozuměn orgán sociálně právní ochrany dítěte 

příslušné obce s rozšířenou působností. V případě podezření z distribuce návykových a psychotropních látek 

musí škola vyrozumět Policii ČR. Stejně tak učiní i v dalších případech podezření ze spáchání trestných činů. 

15. Žákům je ve škole, ve školním areálu a na školních akcích zakázána konzumace energetických nápojů (nápojů 

obsahujících kofein, chinin, taurin, …). 

16. Ve škole jsou zakázány takové hry, které jsou v rozporu s bezpečností žáků (fyzickou i psychickou) 

a nesplňují požadavky kladené na hru jako způsob zábavy a poučení. 

17. Za věci nepotřebné na výuku škola neručí. Případnou ztrátu osobní věci oznámí žák ihned třídnímu učiteli 

nebo vedení školy, nalezené věci odevzdá zaměstnanci školy.  

18. Během vyučování a o přestávkách není žákům dovoleno bez pedagogického doprovodu opouštět prostory 

školní budovy. 

19. Při školních akcích mimo budovu ZŠ jsou žáci povinni dodržovat zásady bezpečnosti a řídit se pokyny 

danými pro tyto akce. Dále dodržovat zásady slušného chování.  

 

V. Zákonní zástupci žáků mají právo: 

 

1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Tyto informace jsou poskytovány 

prostřednictvím aplikace Škola online. Každý zákonný zástupce dostane přístupové údaje k online informacím 

o svém dítěti. Pokud nemá možnost přístupu k internetu, je mu počítač k dispozici v recepci školy od 7:00 

do 16:00 hodin, ve dnech školní výuky.  

2. K osobním kontaktům a poskytování dalších informací  o výsledcích vzdělávání žáků jsou určeny konzultace, 

tripartity a třídní schůzky. Případně je možná konzultace v určených konzultačních hodinách nebo po 

předchozí domluvě s jednotlivými vyučujícími. Po domluvě s vedením školy a s vyučujícím se mohou 

zákonní zástupci zúčastnit vyučování. 

3. Mají právo na odbornou poradenskou pomoc pro své děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

Školního vzdělávacího programu pro ZŠ Škola pro radost, kterou zajišťují zaměstnanci Školního 

poradenského pracoviště. 

4. Informovat o uvolnění žáka třídního učitele. Pokud je uvolnění na 5 a více dnů, žák se domluví na způsobu a 

formě doplnění učiva s jednotlivými vyučujícími. 
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5. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání a výchovy svých dětí. 

6. Požádat ředitelku školy o uvolnění zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu ze zdravotních nebo 

jiných závažných důvodů. Ředitelka školy určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto 

předmětu. (Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce 

bez náhrady.). 

7. Nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení 

žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dní od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém 

se zákonným zástupcem, viz §52 Školského zákona 561/2004 Sb. 

8. Volit a být voleni do školské rady. 

 

VI. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

 

1. Prokazatelně a bez prodlení informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vyučování. 

2. Oznamovat škole podle §28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. jméno a příjmení dítěte, státní občanství, místo 

trvalého pobytu, adresu pro doručení písemností, telefonické spojení, zdravotní pojišťovnu a změny v těchto 

údajích. 

3. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy, čistě upraven, včas a dostatečně odpočinutý. 

4. Seznámit se se Školním řádem Základní školy Jílové u Prahy. 

5. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání 

a chování žáka. 

6. Omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování:  

a) je-li znám důvod nepřítomnosti předem, omluví ho zákonný zástupce třídnímu učiteli. Při uvolňování 

na odpolední vyučování žák musí předložit omluvenku předem, nejpozději během dopoledního 

vyučování. Dodatečné omluvenky budou brány na zřetel jen po telefonické domluvě rodičů s vedením 

školy v průběhu téhož dne, jinak je absence považována za neomluvenou, 

b) v případě nemoci je zákonný zástupce žáka povinen do 3 kalendářních dnů oznámit škole důvod 

nepřítomnosti dítěte,  

c) po skončení každé nepřítomnosti je třeba předložit písemnou omluvenku v ŽK do tří pracovních dnů,  

d) během vyučování může být žák prvního stupně uvolněn pouze předáním zákonnému zástupci nebo jím 

pověřené osobě. Žák druhého stupně může být uvolněn samostatně, pokud má toto potvrzeno zákonným 

zástupcem na určeném formuláři, který nechá podepsat třídnímu učiteli. Žák pak opustí budovu školy 

hlavním vchodem, kde v recepci odevzdá podepsaný formulář. Opuštěním budovy školy za žáky plně 

přebírá odpovědnost zákonný zástupce.  

7. Při úmyslném nebo z nedbalosti vzniklém poškození majetku školy nebo majetku spolužáka svým dítětem 

škodu finančně uhradit či na své náklady uvést do původního stavu. 

8. V případě, že zákonný zástupce nedodržuje své povinnosti, má škola oznamovací povinnost vůči Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví příslušné pověřené obce s rozšířenou působností podle místa bydliště. 

 

VII. Práva a povinnosti učitelů 

 

Jsou zakotveny v Organizačním řádu školy. 

 
VIII. Pravidla chování v odborných učebnách 

 

Detailní pokyny pro chování žáků v jednotlivých odborných učebnách jsou uvedeny ve vnitřním Organizačním 

řádu školy. 

 

IX. Provozní řád školní družiny a školního klubu 

 

Žáci, kteří jsou zapsáni ve výše uvedených organizačních jednotkách, se řídí tímto školním řádem a zároveň 

se řídí provozními řády těchto organizačních jednotek.  

 

X. Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu 

 

- Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím získává informace o tom, jak 

danou problematiku zvládá, jak s ní dokáže zacházet, jaké jsou jeho individuální pokroky i nedostatky. 

Nedílnou součástí je i instrukce, jak má žák postupovat při efektivním odstraňování nedostatků. K hodnocení 

patří i posouzení chování a projevů žáka. 
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-  Prostřednictvím různých způsobů hodnocení se ve škole snažíme oslabovat vnější motivaci žáka (učení se pro 

známky) a posilovat jeho vnitřní motivaci (učení se pro sebe). Jedná se o proces postupný a dlouhodobý, který 

je dán stanovením jasného pozitivního očekávání, navozováním vzdělávacích potřeb žáků, navozováním 

vhodných sociálních vztahů, vytvářením podnětného a bezpečného prostředí. 

-  Klade to větší nároky na změny v práci učitelů, ale i na změnu pohledu na funkci hodnocení ze strany žáků 

i rodičovské veřejnosti. 

 

A. Hodnocení a klasifikace žáků 

 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka: 
 

a. Výsledky vzdělávání žáka se v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech stanovených ŠVP 

hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu. 

b. Na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů.  

c. Při hodnocení žáka na prvním stupni se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni 

se použije slovní označení stupně hodnocení. 

d. Výsledky vzdělávání žáka v  jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených Školním 

vzdělávacím programem Škola pro radost se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení 

stupni prospěchu: 

 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

 

2. Hodnocení chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou 

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

 

3. Celkový prospěch žáka 

Celkové hodnocení se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

- prospěl s vyznamenáním – není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci 

stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování 

je velmi dobré 

- prospěl -  není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný 

- neprospěl -  je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný 

nebo nelze-li žáka hodnotit 

- nehodnocen 

 

4. Postup žáka do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených 

rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.  

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval 

ročník a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník a to bez ohledu 

na prospěch tohoto žáka (§ 52, odst. 1, zákon 561/2004 Sb.). 

 

5. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména 

těmito metodami, formami a prostředky: 
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- soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 

- analýzou výsledků činnosti žáka 

- konzultacemi s ostatními učiteli, výchovným poradcem, se školní psycholožkou, s vedením školy, případně 

se zákonnými zástupci žáka. 

 

6. Pravidla hodnocení a klasifikace pro učitele 

- vyučující musí mít u každého žáka počet známek (hodnocení) přiměřený hodinové dotaci (1 hodinová 

dotace 2 za čtvrtletí) 

- učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených 

projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. 

- výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. 

- učitel před zadáním písemné práce (testu) žákům oznámí pravidla pro hodnocení práce. 

- kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel po domluvě s ostatními vyučujícími ve třídě 

rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích 

- zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po 

vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob 

doporučen ve zprávě psychologa. 

- o termínu písemné zkoušky, která trvá celou vyučovací hodinu, informuje vyučující učitel žáky dostatečně 

dlouhou dobu předem, a to nejméně 1 týden. Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním 

učitelem a ostatní vyučující o všem informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci 

konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

- učitel je povinen průběžně ukládat veškerou klasifikaci žáka do aplikace Škola online tak, aby mohl vždy 

doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek.  

- učitel sděluje všechny známky, které bere v  úvahu při celkové klasifikaci zástupcům žáka, a to 

prostřednictvím zápisů do Školy online.  

 

7. Klasifikace žáka 

1) Obecné zásady 

- žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku 

- klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu 

- konkrétní kritéria pro hodnocení v jednotlivých předmětech jsou uvedena v ŠVP „Škola pro radost“ 

- v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé 

po vzájemné dohodě 

- při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské a léčebné pobyty, dočasná umístění v ústavech 

apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se 

znovu nepřezkušuje 

- vyučující dodržují zásady pedagogického taktu vůči žákovi: neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do 

školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Před ověřováním znalostí poskytnou žákům dostatek času 

k doučení, procvičení a zažití učiva. 

- při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita 

práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při tom se přihlíží ke snaze žáka po 

celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za 

příslušné období. 

- vedení školy a třídní učitelé jsou vyučujícími průběžně informováni o stavu klasifikace v jednotlivých 

třídách, případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování v průběhu školního roku projedná 

třídní učitel s výchovným poradcem a s vedením školy, na konci klasifikačního období na pedagogické 

radě. 

- na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé příslušných předmětů 

číslicí výsledky celkové klasifikace do Školy online a do katalogových listů a připraví návrhy na vykonání 

opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

- výchovný poradce je povinen seznamovat třídní učitele a ostatní vyučující se závěry pedagogicko-  

psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání 

podkladů.  
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2) Sebehodnocení žáka 

- sebehodnocení žáka je jedna z výchovných metod, díky níž si žák konfrontuje svůj pohled na sebe sama, 

své výkony s pohledy vyučujících a spolužáků 

- sebehodnocením by žák měl dospět k reálnějšímu sebepojetí  

- velký důraz na sebehodnocení je kladen v předmětech s převahou výchovného působení, kde formou 

praktických aktivit dochází k nácviku sebehodnocení žáka 

- sebehodnocení je podporováno a utvářeno stanovením konkrétních hodnotících kritérií, podle nichž žák 

ohodnotí vlastní práci ve výuce 

- další cestou k sebepoznávání jsou i společné rozbory písemných projevů žáků, společné opravy prací, 

rozbory výsledků, případně vzájemné hodnocení žákovských prací. 

 

3)  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi 

úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti 

a návyky aplikuje tvořivě. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho 

projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, 

dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti 

v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho 

vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní 

zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly 

řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi 

malý zájem a snahu. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný 

a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje 

zájem o práci. 

 

4) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činností. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi 

nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje 

osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů 

i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný 

projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou 

kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně. Pohotově 

vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších 

podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 

při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. 

Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků 

činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je 

schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 
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Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí 

nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje 

nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených 

poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky 

a provádí hodnocení jevů podle podnětu učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho 

logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je málo estetický a má menší 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění 

požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. 

Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné 

chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti 

a výstižnosti. V kvalitě jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 

estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho 

dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. 

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 

velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani 

s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním 

a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledku jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

8. Celkové hodnocení žáka  

- celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů a chování, nezahrnuje 

klasifikaci nepovinných předmětů, stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. 

- nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců 

po ukončení pololetí. Není-li možná klasifikace ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 

neklasifikuje. 

- má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v  jednotlivých předmětech na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, nejpozději však 

do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka, viz 

§52, zákona 561/2004 Sb. a §22, Vyhlášky 48/2005. 

 

B. Klasifikace a hodnocení žáků se specifickými potřebami 

  

1. Zásady klasifikace 

- u žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení 

nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení 

- vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení 

chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů  

- žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, se po celou dobu docházky do školy 

věnuje speciální pozornost a péče 
- pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které 

odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv 

- kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě 

- pokud je to nutné, není dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže 

přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům 

- vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výsledky 

- při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl 

- klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty 

neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.  
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Při hodnocení a klasifikaci výše uvedených žáků se vychází z Vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

2. Individuální plán 
 

- IVP vychází ze ŠVP školy, ze závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického 

vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení 

- IVP se vypracovává na základě žádosti zákonného zástupce žáka 

- IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka 

- IVP se může radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti 

v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy 

- IVP má charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím/i a zákonnými zástupci dítěte, vypracovává se 

krátce a rámcově v písemné formě  

- všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci žáka a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován 

- podrobnosti IVP jsou uvedeny ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

 

Na základě Vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb. může zákonný zástupce žáka požádat ředitelku školy, aby byl 

vypracován pro žáka se specifickými potřebami pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální 

výukový plán (IVP). 

 

3. Hodnocení žáků mimořádně nadaných 
 

- I pro mimořádně nadané žáky může zákonný zástupce požádat o sestavení individuálního plánu, platí zde 

stejná pravidla, jako je výše uvedeno. Z toho pak vychází hodnocení žáka i se všemi níže uvedenými 

opatřeními. 

- Ředitelka školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování 

předchozího ročníku.  Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák 

nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy., dle Vyhlášky 27/2016 Sb. 

- V případě mimořádného nadání v určitém předmětu, může ředitelka školy umožnit přecházet na dané 

předměty do vyššího ročníku. Tomuto musí předcházet organizační opatření. 

- Další formou je umožnění volby nepovinných předmětů či specifické zájmové aktivity pro nadané děti. 

 

4. Slovní hodnocení žáků 
 

- Žáka s jakoukoliv vývojovou poruchou učení lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) na základě 

písemné žádosti zákonných zástupců a po doporučení odborníkem prakticky ve všech předmětech, do 

nichž se porucha promítá. 

- Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být na základě písemné žádosti 

rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně.  

- U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky 

mohou být touto poruchou ovlivněny.  

- Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze 

i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden 

stupeň. 

- O způsobu klasifikace žáka rozhoduje ředitel školy.  

- Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují individuálně. Využívají všech dostupných 

informací, zejména informací z odborných vyšetření žáka. 

 

Příklady formulací ke slovnímu hodnocení: 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami: 

1. ovládá bezpečně 

2. ovládá 

3. podstatně ovládá 

4. ovládá se značnými mezerami 

5. neovládá 

 

Úroveň myšlení: 

1. pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 

2. uvažuje celkem samostatně 

3. menší samostatnost myšlení 

4. nesamostatné myšlení 
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5. odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování: 

1. výstižné, poměrně přesné 

2. celkem výstižné 

3. nedostatečně přesné 

4. vyjadřuje se s obtížemi 

5. nesprávné i na návodné otázky 

 

Úroveň aplikace vědomostí: 

1. spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností 

2. dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 

3. s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 

4. dělá podstatné chyby 

5. praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

 

Píle a zájem o učení: 

1. aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2. učí se svědomitě 

3. k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů 

4. má-li zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5. pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější 

slovní podoby. Smyslem slovního hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu 

dítěte. 

 

C. Hodnocení a klasifikace chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 

 

1.  Obecné zásady 

- kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování v souladu s platným Školním řádem 

- jedná se o chování žáků během vyučování, ve školských zařízeních pro volný čas (ŠD, ŠK, zájmové 

útvary) a na všech akcích pořádaných školou 

- hodnocení chování žáka navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli 

- o udělení důtky ředitele školy a sníženém stupni z chování rozhoduje ředitel školy po projednání 

na pedagogické radě 

- při hodnocení chování jsou východiskem výchovná opatření, zohledňuje se jejich dopad na žákovo 

chování, závažnost a opakování jeho prohřešků a žákova dosavadní bezúhonnost  

 

2. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

- žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení Školního řádu. Má kladný vztah 

ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování 

a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

- chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu. Dopustí 

se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Rozvrací kolektiv 

třídy. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

- žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo proti školnímu řádu, narušuje činnost 

kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování. 

 

3. Výchovná opatření 

 

Pochvala  

- za reprezentaci školy – uděluje garant akce (podmínkou je dobré chování na akci – není pravidlem, že 

pochvalu dostane žák jen za účast) 
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- za aktivní účast na olympiádách a vědomostních soutěžích od školních kol - zapisuje garant akce 

(uděluje se, pokud bude konáno nad rámec výuky nebo za mimořádné výsledky) 

- za aktivní účast na akcích školy - zapisuje třídní učitel, garant akce 

- za aktivní práci v Žákovském senátu a v Ekotýmu - uděluje  koordinátor ŽS, Ekotýmu 

- za příkladné chování – zapisuje třídní učitel, vedení školy 

- za mimořádné studijní výsledky – uděluje vyučující v daném předmětu 

 

Během klasifikačního období je možné u žáka, který obdržel pochvalu na základě výše uvedených kritérií, 

k tomuto přihlédnout a následující výchovná opatření zmírnit. 

 

Napomenutí třídního učitele 

- uděluje třídní učitel za méně závažná porušení Školního řádu, konkrétně po udělení tří poznámek 

v žákovské knížce během jednoho pololetí 

- zapomínání učebních pomůcek a domácích úkolů není srovnatelné s porušováním chování, proto se 

do žákovské knížky nebude zapisovat poznámka za jedno zapomenutí, ale zápis do Školy online bude 

proveden až po třetím zapomenutí. V případě, že žák bude opakovaně zapomínat žákovskou knížku, je 

s touto skutečností seznámen třídní učitel, který z tohoto vyvodí příslušná opatření. 

 

Důtka třídního učitele 
- uděluje třídní učitel za opakované drobné přestupky proti Školnímu řádu, konkrétně za další tři poznámky 

v žákovské knížce nebo za závažnější porušení školního řádu. 

  

Napomenutí ředitelky školy 

- uděluje na návrh třídního učitele ředitelka školy v průběhu klasifikačního období za stále se opakující 

porušování Školního řádu – další tři poznámky; nebo za závažnější porušení školního řádu. 

 

Důtka ředitelky školy 

- uděluje na návrh třídního učitele ředitelka školy po projednání na pedagogické radě za opakované či 

závažné porušování Školního řádu. Ředitelka školy prokazatelně seznámí rodiče žáka s udělením důtky 

a s důvody, které k ní vedly.  

 

Snížená známka z chování 

- je udělena na návrh třídního učitele po projednání na pedagogické radě za další opakované porušování 

Školního řádu či za jeho závažné porušení. 

 

Závažným porušením Školního řádu je myšlena prokazatelná šikana, kyberšikana, vandalismus, ohrožování 

zdraví svého, spolužáků či zaměstnanců školy, opuštění školy bez řádného uvolnění, podvod v žákovské 

knížce, neomluvené hodiny, vulgární vyjadřování, podstatné poničení či zcizení majetku osobního či školního, 

případně další nedefinované porušení vzájemného soužití. 

 

O každém výchovném opatření provede třídní učitel bez odkladu zápis do Školy online, do katalogového listu 

žáka, seznámí s ním prokazatelně vedení školy, zákonné zástupce žáka, a  pokud je uznáno za nutné, tak 

na nejbližší pedagogické radě ostatní vyučující. 

 

D. Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole  

 

 Dle § 38 Školského zákona 561/2004 Sb., v aktuálním znění. 

 

E. Individuální vzdělávání 

 

 Dle § 41 Školského zákona 561/2004 Sb., v aktuálním znění. 

 

F. Opravné komisionální zkoušky  

  

- koná je žák 9. ročníku nebo žák jiného ročníku, který na daném stupni školy dosud neopakoval ročník 

a na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření.  

- konají se vždy do konce daného školního roku 

- termín zkoušky je žákovi a jeho zákonným zástupcům prokazatelně oznámen při převzetí vysvědčení za druhé 

pololetí 
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- žák koná v jednom dnu jen jednu opravnou zkoušku 

- opravná zkouška je komisionální, postup je dle §22. Vyhlášky 43/2005 Sb. 

- žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl 

- pokud žák uspěje, je mu vydáno vysvědčení za příslušné pololetí s datem, kdy vykonal poslední z opravných 

zkoušek 

- další viz § 53 Školského zákona 561/2004 Sb., v aktuálním znění. 

 

G. Náhradní hodnocení 

 

- nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitelka školy náhradní termín, nejpozději do dvou měsíců 

po skončení 1. pololetí.  

- není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí 

- nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitelka školy náhradní termín a to tak, aby hodnocení 

za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího roku.  

- v tomto období žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

XI. Provoz a vnitřní režim školy 

 

Škola je přístupná od 7:00 do 16:00 hodin přes recepci školy, kde služba každou návštěvu zapíše. Pro žáky je škola 

otevřena od 7:40 hodin, školní družina od 6:15 hodin.  

 

Vyučovací hodiny:  

 

0.   7:05 -   7:50 hod 

1.   8:00 -   8:45 hod 

2.   8:55 -   9:40 hod 

3. 10:00 - 10:45 hod 

4. 10:55 - 11:40 hod 

5. 11:50 - 12:35 hod 

6. 12:45 - 13:30 hod 

7. 13:40 - 14:25 hod 

8. 14:35 - 15:20 hod 

9. 15:30 - 16:15 hod 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Školní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou 1. 9. 2017. 

2. Školní řád byl schválen Školskou radou dne 1. 9. 2017. 

3. Školní řád nabývá účinnosti dnem 4. 9. 2017. 

4. Žáci budou prokazatelně seznámeni se zněním Školního řádu na začátku školního roku. 

5. Rodiče a zákonní zástupci mají povinnost seznámit se s plným zněním Školního řádu na webových stránkách 

školy, případně v elektronické verzi ve vestibulu školy nebo v tištěné verzi a toto potvrdit podpisem 

v žákovské knížce. 

 

                             PaedDr. Bc. Květa Trčková, ředitelka školy 


